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 چکیده

 یاجتمااع یآورتاب شیدر افزا یمشارکت عموم هدف پژوهش حاضر بررسی نقش

پاژوهش  در زنجاان اسات  01-کویاد یریگدر برابار هماه یررسمیغ یهاسکونتگاه

 یبایو روش پژوهش از ناوع ترک تیازنظر ماهو  یحاضر ازنظر هدف از نوع کاربرد

باوده  یو اسناد یتخصص یشیمایها براساس روش پداده یاست  گردآور یکمّ-یفیک

  از اسات یها و مراکز پژوهشنفر از کارشناسان دانشگاه 01است  حجم نمونه شامل 

 یختارمعادلاا  ساا لیها از مدل تحلپردازش داده یهدفمند و برا یریگروش نمونه

                                                      
اب آور و کاربست آن در برابر خلق جوامع ت یابیو ارز یسنجامکانپژوهش حاضر مستخرج از طرح  پزوهشی با عنوان)- 0

پژوهشگران و  حمایت از حمایت مادی و معنوی صندوق باو (،محوراجتماع یهابحران یریتمد یکردکرونا با رو یپاندم

 فناوران کشور به انجام رسیده است 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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از کاه  از آن است یها حاکافتهی استفاده شد  PLSافزار در نرم ریمس لیروش تحل و

 یمجاز یفضا قیارتباط از طر یبه برقرار شیگرا ،یتعامل اجتماع یهاشاخص انیم

بر  «نقش مشارکت مردمی» ریمتغ نییتع بیشد  ضر ییساشنا ریمتغ نیترعنوان مهمبه

دسات باه 817/1برابر باا  «01-کوید یهایماریدر برابر ب یاجتماع یآورتاب» ریمتغ

مساتقل  ریامتغ چهاار( باا یآوروابسته )تااب ریمتغ را ییدرصد از تغ 81 یعنی ؛آمد

یما بررسای( یاجتمااع املو تع یاجتماع وندیپ ،یانسجام اجتماع ،ی)اعتماد اجتماع

 31از  شیزمان باطور هماند بهتوانسته یمستقل پژوهش ریهر چهار متغ نیبنابرا؛ شود

 اریاامع 03 قیاارا از طر یآورو تاااب کننااد یوابسااته را بررساا یرهااایدرصااد از متغ

از عوامال  ماندهیدرصد باق 01قرار دهند   ریتأثتحت گریکدیدر رابطه با  شدهفیتعر

 ریاگذارناد و متغیما ریتأث یآوربر تاب میرمستقیطور غکه به دیآیدست مبه یگرید

 یهااتاوان گفات محلاهیما تیادرنها دهناد ر قارار میتاأثیرا تحت قیاوابسته تحق

 یآورتااب یارتقاا جاهیزنجان باه ماوازا  اساتفاده از مشاارکت و درنت ریپذبیآس

 کنند یم لیرا تعد 01-پاندمی کویداثرا   ،یاجتماع

ی، پانادمی ررسمیغ یهاسکونتگاهآوری اجتماعی، مشارکت مردمی، تاب ها:کلیدواژه

  01-کوید

 . مقدمه 9

های انساانی و ترین عوامل مهار و کاهش اثرا  بلایا و فاجعهمشارکت جوامع یکی از مهم

آوری اجتمااعی مراکاز ای کاه باه ارتقاای تاابمقوله ؛آیدطبیعی در ابعاد مختلف به شمار می

آوری انجاماد  بیشاتر ادبیاا  تاابجمعیتی و سکونتی در برابر شایوع اماراو واگیاردار مای

دربااره  و شاودهای سیساتم شاهری مرباوط مایگی غلبه و کنترل بر شوکاجتماعی به چگون

 راهکارهای بقا و سازگاری در باین فقیرتارین سااکنان آن اطلاعاا  انادکی در دسات اسات

اجتمااعی در  یآوروجود اینکه نقش تااب با( 1111، 0گوارایفرناندس و پوت نو،یچیفالبرگ، و)

سااجا، گرفتاه اسات )فزون محققان و متولیان قارار و علاقه روزا مدنظرمدیریت بلایا همچنان 

چگونگی اثرگذاری و جایگاه مشارکت شاهروندان در مراکاز (، 1101، 1ا یز و تئو لکه،یگونت

                                                      

1  . Fahlberg, Vicino, Fernandes & Potiguara 

2  . Saja, Goonetilleke, Teo & Ziyath 
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گرفتاه  کمتر مدنظر قارار زیآمهای فاجعهو سایر بحران پاندمیمقابله با  برایاسکان غیررسمی 

اجتمااعی، ایان یآوردر زمیناه تااب رغم گسترش چشامگیر کااربهتر، به عبار  دقیق ؛است

های فقیرنشین شهری باه که در محله 0های سازگاری و بقامجموعه از تحقیق درباره استراتژی

  شاهرها باه توساعه و (1102، 1)پو و چو طور عمده مغفول مانده استشوند، بهکار گرفته می

است  شده لیمفهوم مهمی تبد شهری به یآورتاب  دهندها ادامه میمبارزه با بسیاری از چالش

 اسات شادنیسنجشالمللای باینو ، جامعه، شهر، منطقه یا در مقیاس ملی یفرد وحو در سط

( 01-کویاد )بیماریکنونی  پاندمی  در (1100، 0یاوستروفسک؛ 1101، 7یولف، دوناتو و لور)

در برابار شایوع آورساز بیشاتر شاهرها های تابنیز اهمیت بسیار زیادی برای یافتن استراتژی

های جهاانی و کشنده، سایر بحران هایپاندمیزیرا شهرها در خط مقدم  است؛ افتهی اختصاص

  فراوانی و تأثیر بلایای طبیعی و انسانی در (1111، 1و ماهر یلک، شکور) خسارا  قرار دارند

هاوا و رشاد وشود با توجه به تأثیر آینده تغییارا  آبمی ینیبشیمسیر صعودی قرار دارد و پ

هاا باا افازایش جمعیت، همچنان افزایش یابد  محادود کاردن اثارا  مخارب بلایاا و بحاران

، 2یو ماورل یهار ،یلایخل) اسات شادهلیبه مسئله مهم اقتصاادی و اجتمااعی تبد یآورتاب

1108 ) 

  اسات 01-کویادپانادمی درجه تأثیرپذیری محلا  مختلف شهرها از  ،موضوع مهم دیگر

طاور رو هستند یا باههروب 3های مزمن، با شوکاسکان غیررسمیی فقیرنشین و هاساکنان محله

 پلای  قارار دارناد زیآممداوم در حوادث مکرر مانند سیل، بیماری شدید یا حملاه خشاونت

انتقاال بیمااری، سااکنان  بیشاتر  بدین ترتیب علاوه بار خطارا  (1111 ،و همکاران فالبرگ)

های فاصاله همزمان اثرا  مخارب برآماده از سیاسات ایهبا شوک یررسمیهای غسکونتگاه

مادارس و ممنوعیات اجتماعاا  بازرگ  وتعطیلی کارخانجا  ازجمله  هایچالشفیزیکی و 

                                                      

1. Adaptation And Survival 

2  . Pu and Qiu 

3  . Wulff, Donato & Lurie 

4  . Ostrowski 

5  . Lak, Shakouri & Maher 

6  . Khalili, Harre & Morley 

7. Chronic Shocks 
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فعالیت در  لیدلبه 01-کویدویژه به   این جوامع به(1110 ،و همکاران 0نچوفیپ) مواجه هستند

و  1کاوربرن،) هساتند ریپذبیآساکار در خاناه  و همچنین و اغلب روزمزد یررسمیمشاغل غ

ویژه در منااطق   نابرابری منابع و تسهیلا  در میان محلا  مختلف شهرها به(1111 ،همکاران

طاور باالقوه این منااطق باه است که های فرسوده شهری باعث شدهو بافت یررسمیاسکان غ

های و شبکه کم باز اوقا  چنین مناطقی بسیار متراکم با فضای شتریزیرا ب شوند؛پذیرتر آسیب

اینکاه تحقیقاا   رغمباه  (1111، 7و مااهر یلاک، شاکور) شاوندکیفیت دیده میارتباطی بی

 پانادمیهاای درمورد ارتباطا  احتمالی بین تراکم جمعیت و انتشاار و میازان شایوع بیمااری

 یاک داردواقعاً با تاراکم جمعیات ارتبااط نزد هاپاندمیولی اندازه  است، نتیجه بودهتاکنون بی

هاای میلیارد نفر جمعیت ساکن در ساکونتگاه یکبا  جهیدرنت (؛1108 ،0و رونر چموندیر ،یل)

هاای درصد از ساکنان برخی از شهرها نیاز فوری به بررسی امکان توصیه 31تا  71 ،یررسمیغ

موجود و حمایت از توسعه رویکردهای محلی مناسب برای محافظت از این جمعیت در برابر 

بنابراین اقاداما  تقویات  ؛(1111 ،1یسان و موبر نسون،یلکیود )دارن 01-کویداثرا   بدترین

 بارد ن،یراسانن، لا) یک جامعه خاص باید بسته به نوع جامعه کانونی متفاو  باشد یآورتاب

گسترده، بر اغلب کشورها در سراسر جهان  ایعنوان پدیدهبه 01-کوید  شیوع (1111، 2و ستن

ها برای بهبود سلامت و رفاه، نظر از درآمد و تعهد سیاسی آنصرف و اشته استتأثیر منفی گذ

و  8ژو) شاودمحساوب مای 3عنوان یکی از موارد اساسی دستور کار اهاداف توساعه پایاداربه

المللی سازمان ملل متحاد، بارای کااهش ، یکی از راهبردهای بینیطورکل  به(1111همکاران، 

و  زادهمیروساتا، اباراه) امع در برابر سوانح طبیعای و انساانی اساتجو یآوربلایا، ایجاد تاب

هاای اقتصاادی، اجتمااعی و توانناد شاوکآور مای(؛ چراکاه جواماع تااب0713، یستگلدیا

، 1تمنیال) طور مؤثر جذب کننادرا به ریگهای همه، ازجمله بلایایی مانند بیمارییطیمحستیز
                                                      

1  . Pinchoff 

2  . Corburn 

3  . Lak, Shakouri & Maher 

4  . Li, Richmond & Roehner 

5  . Wilkinson, Sun & Mowbray 

6  . Rasanen, Lein &  Bird 

7. Sustainable Development Goals (SDGs) agenda 

8  . Zhou, Su, Pei, Zhang, Du & Luo 

9  . litman 
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 یشااناختبوم-یاجتماااع یهاسااتمیس تیریمااد مختلااف در نفعااانی  مشااارکت دادن  (1111

و تنوع دانش  بیشترگسترش  ت،یبهبود مشروع قیاز طر یتاب آورو افزایش  جادیبه ا تواندیم

ممکن اسات در مراحال  امر نیا کمک کند  های مختلفچالش ریو تفس صیو کمک به تشخ

به طاور خااص در  ندتوایرخ دهد، اگر چه مشارکت متنوع م تیریمد ندیتمام فرآ ایمختلف 

به مشارکت گسترده و کارآمد وجود دارد  یبرا ایاز مزا یعیوس فیباشد  ط دیمف ابتداییمرحله 

را دارند که اعتمااد و درک  و توانایی لیپتانس نیا بهترگروه آگاه و با عملکرد  کی عنوان مثال

  ایجااد (1113، 0هاونن و پاات )کنند جادیا یاقدام جمع یبرا یاساس مورداز هر دو  یمشترک

و  ، آگااهیباا تعامال 01کویاددر دوره بحاران برآماده از  برای اقادام جمعای چنین جوامعی

تعامل فعال همه  قیمشارکت از طرچرا که  گرددهای غیررسمی تسهیل میمشارکت سکونتگاه

 یتلقااا یاساسااا یشاااناختبوم-یاجتمااااع یتااااب آور جاااادیا یمربوطاااه بااارا نفعاااانی 

 تیبهبود مشاروع یبرا ازیاعتماد و روابط موردن جادیامر به ا نیا( 1101، 1نگانیموسو)شودیم

و  تااژیشاولتز، آرم چ،یلا ل،یکند) کندیکمک م یریگمیتصم یندهایادانش و اقتدار در طول فر

شیوع چناین بیمااری »اهمیت مشارکت مردمی با در نظر گرفتن این امر که  ( 1101، 7پترسون

اقتصادی و سیاسی، ازجمله از دسات دادن جاان و اخلاال در عفونی منجر به عواقب گسترده 

 نی  همچن(1111، 0و ماهر یلک، شکور) شود، دوچندان می«ه استزندگی روزمره ساکنان شد

مشارکت ابزار مناسب و کارآمدی به  یریکارگبرای نجا  زندگی ساکنان محلا  غیررسمی به

، در تحقیق حاضر باه شدهنجش موارد مطرحمنظور عملیاتی کردن و سبنابراین به ؛رسدنظر می

چراکاه در شاهر  شود؛میشهر زنجان پرداخته  اسکان غیررسمیها در مناطق بررسی این مقوله

سکونت دارند  یررسمیمحله اسکان غ 1جمعیت شهری در  درصد 00 نفر برابر 03331زنجان 

فاو  شادند هزار یکش از بیهزار نفر مبتلا و  2بیش از ، 01-کوید بیماریو از ابتدای شیوع 

بناابراین  ؛(0011علاوم پزشاکی زنجاان، آن به این مراکز تعلاق دارناد ) نفر 1112که بالغ بر 

کوشد به این پرسش اصلی پاساخ دهاد: مشاارکت شاهروندان در ارتقاای پژوهش حاضر می

                                                      

1  . Hohnen & Potts 

2  . Musavengane 

3  . Cundill, Leitch, Schultz, Armitage & Peterson 

4  . Lak, Shakouri & Maher 
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پانادمی در راساتای مقابلاه باا  های غیررسمی شاهر زنجااندر سکونتگاه اجتماعی یآورتاب

 ؟استچگونه  01-یدکو

 تحقیق ۀپیشین. 2

و « هااپانادمی»، «مادیریت بلایاا»، «آورمحلاا  تااب»، «اجتمااعی یآورتاب» در ارتباط با

  شاودیها اشاره ماآن ترینمهمبه  ادامهصور  گرفته که در  یمطالعات« یآورمشارکت و تاب»

نقاش مشاارکت »ا عناوان ای بر مقالهد( 1110) یدانش و یراع ،یهوشمند ،یداوران یگیرضاب

نقاش  باه بررسای «در ایاران 01-کویادهای داوطلاب در پیشاگیری و کنتارل مردمی و گروه

 نتایج  نداهدر ایران پرداخت 01-کوید در مقابله با پاندمیهای داوطلب مشارکت مردمی و گروه

انساانی  توانناد در تاأمین نیارویهای مردمی ماینهاد و تلاشهای مردمسازمان ،دهدمینشان 

سازی و اقناع مردمی پذیر و آگاهداوطلبانه، تجهیزا  درمانی و پزشکی، حمایت از اقشار آسیب

 یساازمفهاوم» ای با عناواندر مقاله ( 1111) 0و ستن برد ن،یراسانن، لا به دولت کمک کنند 

شاامل  اند کهپرداخته اجتماع یآورهای بالقوه تابشاخصبه « ایبلا سکیر تیریجامعه در مد

هاای و همچناین شابکه DRMهاای باازیگر های بخش عماومی و شابکهسیاست هایلفهؤم

اقاداما  بارای کاه  کردناددر نهایات پیشانهاد   استو سرمایه اجتماعی  یررسمیاجتماعی غ

در  (1111لیاتمن ) بسته به جامعه مدنظر متفاو  باشاد  دخاص بای اجتماع یآورتقویت تاب

 یبارا اقداما  عملیاتی: ریگهمه یماریآور در برابر بتاب اجتماع یزیرهبرنام»ای با عنوان مقاله

 ،یاقتصااد یهااشوک ریها و سایریاز همه گ بازیابیو  واکنش، آمادگی یکمک به جوامع برا

پرداختاه  ریاگهماهیماریآور در برابر بتاب اجتماع یزیربرنامهبه « یطیمح ستیو ز یاجتماع

واکانش ماؤثر در شارایط  بارای، جواماع یآورکه برای بهبود تاابهد داست  نتایج نشان می

های ایمن برای ارائه کالاها و خدما  ضروری، مسکن مناساب ، روششیوعاضطراری، کنترل 

خطرا  و  دارند نیاز هایبرای همه ساکنان، پشتیبانی جسمی و روحی از افراد منزوی و هزینه

و  فاالبرگ کناد خانماانی را توجیاه مایز بین بردن بیهای عفونی اقدام شدیدتر برای ابیماری

در  یاجتمااع یآور: تاابشادید یهاامقابله با شوک» ا عنوانبپژوهشی ( در 1111) همکاران

                                                      

1. Rasanen, Lein & Bird 
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آوری های مازمن باا محوریات تااببه بررسی مقابلاه باا شاوک «رویودوژانیر ریفق یهامحله

تناوع در ، دهدنشان میتحقیق د  نتایج انهای فقیرنشین ریودوژانیرو پرداختهاجتماعی در محله

دهنده توانایی ساکنان در انطباق با یک محیط نابرابر و ناعادلانه شهری اسات  ها نشاناستراتژی

ساایر  باا اجتماعی، ساکنان فقیر به دنبال حقوق، منابع و امتیازا  مشاابه یآوردر راستای تاب

( به بررسی انتقادی چاارچوب1101) 0ا یز و تئو لکه،یساجا، گونت شهروندان شهری هستند 

چاارچوب  ،دهادند  نتایج نشان میاتهاجتماعی در مدیریت بلایا پرداخ یآورهای ارزیابی تاب

های مختلف سازگار شاود و باا ابزارهاا و اجتماعی که بتواند متناسب با زمینه یآورجامع تاب

و  یهار ،یلایخلژوهش نتاایج پا  استهای سنجش خاص تلفیق شود، ضروری دستورالعمل

اجتماعی موقت در برابر بلایا در اساترالیا  یآور( که با تمرکز بر چارچوب تاب1108) 1یمورل

 یآورو تااب شادهییهاای شناسااشد، بیانگر این است که همبستگی مثبت بین شاخص انجام

نتاایج  ت ها بسته به مرحله فاجعه متفااو  اسااما میزان تأثیرگذاری آن ،اجتماعی وجود دارد

اجتمااعی در  یآور( که به ارزیابی میازان تااب0713) یستگلدیو ا زادهمیروستا، ابراهتحقیق 

دهد که فضای  هنای نامناساب در منااطق شاهری زاهادان اند، نشان میشهر زاهدان پرداخته

 تبع آن،ده و بهشاجتماعی شهر  یآورتاب نبودو  یریپذبی( باعث آس0و  7در مناطق  ویژهبه)

( 1101) 7امنیت اجتماعی و توسعه این مناطق را به خطر انداخته است  نتایج پژوهش آلادریچ

به دنبال سونامی در ژاپن، سرمایه اجتماعی، شابکه 0دهد که در مطالعه منطقه توهوکونشان می

های حکمرانی خوب بازسازی شهرها را پ  از بلایای طبیعی در منطقه تسهیل کرد  ها و شیوه

اجتماعی پسااپیدمی انجام  یآورتاب یساز(، در تحقیقی که بر مدل1101) 1و مگردمینمایکل 

که سرمایه اجتماعی یعنی ساختار اولیه اجتمااعی و همچناین تصامیماتی  اندکردهاند، بیان داده

باار مانناد اپیادمی فاجعاه آوری جامعاه را در برابار حاوادثتواند تابگیرند، میکه افراد می

 ر قرار دهد تأثیتحت

                                                      

1. Saja, Goonetilleke, Teo & Ziyath 

2. Khalili, Harre & Morley 

3. Aldrich 

4. Tōhoku region 

5. Michel and Megerdoomian 
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 تحقیق شناسیروش. 3

و روش پاژوهش از ناوع  تیاو ازنظار ماه یپژوهش حاضر ازنظر هدف از ناوع کااربرد

 هاایتأثیرگاذار ساازمان هاایمؤلفاه ییشاامل شناساا یفایاست  بخش ک یکمّ-یفیک یبیترک

 یبررسا قیااز طر 01-کویادشهروندان در برابار مخااطرا   یاجتماع آوریبر تاب یردولتیغ

متخصص مرتبط باا  01با مشارکت  فازی یدلف لیانجام تحل وپژوهش  کیو تئور ینظر یمبان

 هاایپانل است  سپ  مؤلفه یعنوان اعضابه پژوهشی مراکز و هاموضوع پژوهش در دانشگاه

با اساتفاده از  یاست  در بخش کمّ شده نییتع فازی یبا روش دلف یردولتیغ هایسازمان قشن

 به توجه با هانوع مؤلفه PLS افزاردر نرم ریمس لیو روش تحل یاختارمعادلا  س لیمدل تحل

 بررسای بارای در پژوهش حاضار  استشده  مشخص هامؤلفه ریبر سا یریو اثرپذ اثرگذاری

منظور ارزیابی قابلیت به و از دو روش صوری و اعتبار سازه )عاملی( پرسشنامه ییایو پا ییروا

پرسشانامه از پایاایی نشان داد که  نتایج  شد فای کرونباخ استفادهاعتماد پرسشنامه از آزمون آل

 هاایاسات  مادل 3/1 بیشاتر از ازآلفای کرونباخ بارای دو سااختار و  برخوردار است خوبی

 طبق که هستند ساختاری هایمدل و گیریاندازه هایمدل از ترکیبی معمولاً ساختاری معادلا 

 محاسابه شدهی مرکب و مقدار متوسط واریان  استخراج، سنجش پایایSmart-PLS افزارنرم

 یایاز روا یحااک 1/1از  شاتریب AVE ،(1101) همکااران و الکسااندر نظار  بناا بار شودمی

خاود را  یرهایپذمشااهده ان یاواراز درصد  11نظر حداقل دپنهان م ریمتغ یعنی ؛همگراست

 یرهایمتغ همة یبرا( AVE)همگرا  ییوار جینتا مذکور،پژوهش  یهاافتهی  بنا بر کندیم نییتب

 همگرا برخوردار است   ییاز روا جهیدرنت است؛ 1/1از  بیشتر قیتحق

 آوریتاب یهاو مؤلفه مشارکت مردمی نقش هایمؤلفه های استفاده در این پژوهش،مولفه

را  از نظا هاا،نهیشایو پ ینظار مباانیه مطالعا بر علاوه هااست  برای انتخاب مؤلفه یاجتماع

 یدانشاگاه دینظارا  اساات نیه موضوع موردبحث و همچنانیو کارشناسان در زم نامتخصص

اعتماد مشارکت شامل نقش  یمؤلفه اصل 0پژوهش از  نیراستا در ا نیشده است  در ا استفاده

 آوریتااب هایمؤلفاه 1و ی اجتمااع تعامالی، اجتمااع ونادیپی، اجتمااع انساجامی، اجتماع

ی اساتفاده شاده اسات  اجتمااع هیسارما، نگارشی، آگااه، داناش، مهاار ی شاامل اجتماع
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 0لفه برای مشارکت مردمی در جدول ؤزیرم 17های اصلی، های هرکدام از این مولفهلفهؤزیرم

 ارائه شده است  1آوری اجتماعی در جدول لفه برای تابؤزیرم 1 همچنین و

 
 یمشارکت مردمی هامؤلفه ریو ز یاصل یهامؤلفه -9 جدول

 منابع مؤلفه اصلی هامؤلفه ریز

عی
ما
جت
د ا
ما
اعت

 

 های محلی()مسجد، شورایاری اعتماد به نهادهای اجتماعی محلی
 (1102) و همکاران پارسونز

 (1101) ی و همکارانلیخل

 (1101) زادهیاستاد تق در مدیریت شهری  یی مسئولاعملگرا

 (1113) و هاگان ریمگوا اعتماد به همسایگان

 (1101) و همکاران چن گویی مسئولان و مدیران شهریپاسخ

 (1102) و همکاران  نیکیل صداقت مسئولان و مدیران شهری

 (1111) و همکاران وانگ از طریق صدا و سیما 01-کویدی در زمینه پاندمی رساناطلاع

 (1111) و همکاران ژو اعتماد به همشهریان

عی
ما
جت
م ا
جا
نس
ا

 

 (1113) و هاگان ریمگوا رویداد محلیهای شرکت در فعالیت

 (1118) و همکاران  ینور ح  تعلق مکانی

 ثر جامعهؤراهبری م
 و همکاران یکوسوماستوت

(1100) 

 (1113) و هاگان ریمگوا نهاد()سازمان مردم های اجتماعیعضویت در سازمان

 (1108) ساجا و همکاران دیگرمتعهدبودن به یک

 (1102) مایف نهادمردم هایی سازماناریبا  یالمللنیو ب ی محلیمردم هایجلب کمک

ارائه ثروتمند برای کمک به اقشارضعیف ازطریق جامعه و طبقهتشویق

 یتیحمایهابسته
 (1110) کیو پ لیفوترگ

عی
ما
جت
د ا
یون
پ

 

 (0713) و همکاران یلطف ایهمکاری شهروندان با بیماران زمینه

 (1111) و همکاران مولالو 01-کویدگی در دوران ارتباط مناسب خانواد

 (1111) و همکاران ژو های اقتصادی و اجتماعی شهریافزایش تنوع در فعالیت

 در برابر های مصرفتعاونی مانند نهادمردم یاقتصاد هاییتعاون لیتشک

 01 -کوید پاندمی
 (1111) لیتمن

عی
ما
جت
ل ا
عام
ت

 

 (1107) پرسل یگردشگر یدادهایروی مانند محل یدادهایتعامل شهروندان در رو

 (1111) لیتمن یی از بیماران خاص )کرونا(انگ زدا

  (1111) دانشپورتوجه  کردن جلب یبرا یو اعتبار یها و مؤسسا  مالبانک با یزنیرا
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 منابع مؤلفه اصلی هامؤلفه ریز

 سسا  برای اعطای تسهیلا ؤها و ممدیران بانک

 (1101) زادهید تقاستا تمایل به ارتباط از طریق فضای مجازی 

 01-کویدحضور در فضای شهری در دوران 
 سازمان بهداشت جهانی

(1111) 

 
 آوری اجتماعی تاب یهامؤلفهریو ز یاصل یهامؤلفه -2 جدول

 منابع هالفهؤزیرم اصلی لفهؤم

 مهار 

وضعیت مهار  خانوارها در زمان وقوع و بعد از بحران از طریق شرکت 

 01-کویدی مقابله با بحران شیوع پاندمی های آموزشدر دوره
 (1113) و هاگان ریمگوا

های حفظ آرامش روحی و روانی در حین و بعد از بحران شیوع مهار 

 01-کوید
  (1113) ونگایما

 دانش 
های لازم درباره آمادگی در وضعیت دانش خانوارها در ارتباط با آموزش

 01-کوید ارتباط با بحران شیوع پاندمی
 (0011)  مقدمطهماسبی

 آگاهی

 (1102) و همکاران نیکیل 01-کویدآگاهی خانوارها در ارتباط با بحران شیوع پاندمی  وضعیت

 (1108) ساجا و همکاران 01-کویدندمی اهای بهداشتی مقابله با شیوع پآگاهی از پروتکل 

شیوع پاندمی  نمقابله با بحرا یبرا یاامداد محله یهااز وجود گروه یآگاه

 01-کوید
(1108) 

 (1107)و همکاران   کوهن 01-کویدشیوع پاندمی  نگرش و باور خانوارها در ارتباط با بحران نگرش

سرمایه 

 اجتماعی

اعتماد اجتماعی در بین اعضای جامعه برای واکنش مؤثر در برابر بحران 

 01-کوید شیوع پاندمی
 (1102) و همکاران نیکیل

ثر و پاسخ به بحران ؤتماعی بین نهادهای اجتماعی در مقابله مانسجام اج

 01-کوید شیوع پاندمی
  (1118) و همکاران  ینور

 

 محدوده موردمطالعه. 9. 3

 01-کویادشایوه پانادمی  ریتأثتحت ،رانیاندام اانیم یاز شهرها یکیعنوان شهر زنجان به

شایوع  نیاا ریتاأثشاهروندان تحاتکاه است باعث شده  سو کیامر از  نیا است  گرفته قرار

نفار آلاوده باه  2133از میاان  ،د و براساس آمار علوم پزشکی شاهر زنجااننپاندمی قرار بگیر

 08/00به عباارتی  اند؛های غیررسمی این شهر بودهنفر در سکونتگاه 1112، 01-کوید ویروس
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)دانشگاه علوم پزشاکی  اندهای غیررسمی بودهدرصد افراد مبتلا به ویروس فقط در سکونتگاه

 077031معاادل  تاییجمع یشهر دارا نیا 0711براساس آمار سرشماری سال (  0011زنجان، 

کاه از ایان  شودمیمحسوب  یتیلحاظ جمع شهر کشور از نیستمیعنوان بنفر بوده است که به

هاای غیررسامی شاهر درصد جمعیت در سکونتگاه 00.11برابر  03331میزان جمعیت معادل 

 دهد های شهر زنجان را نشان میموقعیت سکونتگاه 0  شکل هستندان ساکن زنج

 

 
 موقعیت منطقه موردمطالعه -9شکل 

 

 نظری تحقیق . مبانی5

 نیلاات شاهیو از ر رودیبرگشت باه گذشاته  باه کاار ما یاغلب به معنا« آوریتاب»واژه 

Resilio و معاادل  (1111 ،کاارانو هم 0کوپلناد) شده استجهش به گذشته  گرفته یبه معنا

                                                      

1  . Copeland, McGinnis, Adams, Nardone, Devadanam & Hudziak 
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 یکشسان ،یشناور ر،ییتغ ع،یبهبود سر ،یابیباز ییتوانا یبه معنا Resilienceآن  یسیواژه انگل

ارتجاع،  تیواژه را قابل نی  ا(1112 ،0امیمر وبستر)است  یو ارتجاع یفنر تیخاص نیو همچن

 انیاب زین یریپذمیو ترم یریانعطافپذ ،یریبهبودپذ ،یریپذبرگشت ،یکشسان ،یجهندگ ت،یفنر

 نیاولا یو بارا (1101، و همکاران 7لیه؛ 1113، 1و ولا ایفاروج نا،یکورد و،یگوگلیبر) اندکرده

شکل و  رییمواد در تغ ییتوانا زانیبه م اشاره ی( برا0818)از سال   یکیدر علوم مکان شتریبار ب

 هاایهیادر نظر   ساپ (1107، 0الکسااندر)اسات استفاده شادهخود  هیبازگشت به حالت اول

 یو تعداد (1101، 1تاکنبرگ و لوکاس) یو اکولوژ شناسیدر علم روان آوریواژه تاب ،یعلم

، 1107، 2کاک و سااکداپلرک) اسات افتهی راه صادو اقت ایمانند جغراف گرید یعلم هایاز رشته

مختلف  یهااز آن در رشته یمختلف یرهایتفس ،یآورمفهوم تاب شتریکاربرد ب لیدلبه( 08 ص 

و  هایادربلاازکز،  نلاان،یکو) اسات شاده یعلاوم اجتمااع و یاکولوژ ،یازجمله علوم مهندس

 ( 1102، 8نولدزیکمپبل، سوندسن و ر لن،یممک ؛ 1101، 3پترسون

هاای مختلاف ازجملاه در بسیاری از رشاته یآورمفهوم تاب و جوامع شهری: یآورتاب

مطالعاه و شناسای علاوم اجتمااعی و روان اجتمااعی، یطیمحساتیهای ز، سیستمیشناسبوم

 ،و همکاارا لنیماماک ؛1118، 1و پففرباام چیاپففربام، وا ونز،یاست  ،ینور) است استفاده شده

عناوان مفهاومی باه ایان اصاطلاح رایلاادی م 0137در ساال  01لیناگنیز نخستین بار (  1102

( در نظام1110) 01پنترهای اجتماعی، کار( در نظام1111) 00سپ  ادگر  اکولوژیک مطرح کرد

( در 1117) 00نئاوهای اجتماعی اکولوژیاک، بردر نظام (1117) 07های انسانی محیطی، برکی 

                                                      

1  . WebsterMerriam 

2  . Briguglio, Cordina, Farrugia & Vella 

3  . Hill, Clair 

4  . Alexander 

5  . Tackenberg & Lukas 

6  . Keck & Sakdapolrak 

7  . Quinlan, Blázquez, Haider & Peterson 

8  . McMillen, Campbell, Svendsen & Reynolds 

9  . Norris, Stevens, Pfefferbaum, Wyche & Pfefferbaum 

10. Holling 

11. Adger 

12. Carpenter 

13. Berkes 

14. Bruneau 
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های بلندمد  مانند تغییارا  اقلیمای ( در پدیده0180) 0مد  و تیمرمنمدیریت سوانح کوتاه

ن، مفهاوم اسات  همچنای شده انیب یآورهای متعدد و گوناگونی از تاببه کار گرفتند  تعریف

رضاایی،  ،قرارگرفته است )رفیعیاان مدنظرهای گوناگونی در علوم مختلف به شکل یآورتاب

و  یآور(  اجماع جامعاه علمای ایان اسات کاه تااب11 ،0711، شایانو  عسگری، پرهیزگار

آور مفهومی چندجانبه و شامل ابعادی مانند اجتماعی، اقتصادی، نهادی، کالبدی و اجتماع تاب

های جامعاه بارای به تلاش یآورسو تاب (  از یک28 ،0711ست )فنی و معصومی، محیطی ا

 ، ص 1113، 1و هاگاان ریمگاوا) شاودمقاومت در برابر یک فاجعه و پیامدهای آن مربوط مای

هاای ظرفیات یریکارگراهی برای تقویت جوامع با به یآورو از سوی دیگر، امروزه، تاب (03

های سنجشی متفااوتی درماورد ها و مدلها، رویکردها، شاخصفشود و تعریها مطرح میآن

، توانایی افراد و جوامع یطورکل(  به01 ، ص 0711، و همکاران گرفته است )رفیعیان آن شکل

 شاودنامیاده مای یآوریا تغییرا  و حفظ رفتار ساازگارانه، تااب 7برای کنار آمدن با آشفتگی

تواند به جوامع ما در کااهش می یآورعا  درمورد تابمطال(  1108، 0یو مورل یهر ،یلیخل)

خطر بلایا، سازگاری با تغییرا  آب و هاوایی و ارائاه راهکارهاایی بارای توساعه پایادارتر و 

باید باه یآور، جوامع برای ایجاد تابجهیدرنت ؛(1111، 1و آکرکار نینگو) کارآمدتر کمک کند

منظور کاهش شد  به یآورمنظور ایجاد تابا  بهطور پیشگیرانه و مداوم برای مقابله با خطر

تئو،  لکه،یساجا، گونت) از خسارا  برآمده از فاجعه آماده شوند ترعیاثرا  فاجعه و بازیابی سر

 ( 1101، 2ا یز

 اجتماعی یآورتبیین مفهومی تاب.  9. 5

غییار و ای در مادیریت مناابع طبیعای، تطور گستردهبه 3اجتماعی یآورطور خاص، تاببه

  (08 ، ص 1107، 8کاک و سااکداپلرک) اسات شادهتوسعه اجتماعی و مدیریت بلایا مطالعه 

                                                      

1. Timmerman 

2  . Maguire & Hagan 

3. Disturbances 

4  . Khalili, Harre & Morley 

5  . Nguyen & Akerkar 

6  . Saja, Goonetilleke, Teo & Ziyath 

7. social resilience 

8  . Keck & Sakdapolrak 
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ها یا پاسخ مثبت ها و جوامع اجتماعی برای بازیابی از بحراناجتماعی، ظرفیت گروه یآورتاب

( معتقدند کاه تحقیقاا  در علاوم 1113مگوایر و هاگان )(  1113، و هاگان ریمگوا) هاستآن

در برابار فاجعاه  «طبیعایطور به »اجتماعی پاسخی  یآوری حاکی از آن است که تاباجتماع

و از آن اساتفاده  دهنادهای مدیریت اضطراری باید این ظرفیات را تشاخیص اما برنامه ،است

برای تحقیقا  آینده اسات   دارتیاولو ایاجتماعی زمینه یآورهای بهبود تابکنند و شاخص

شود: توانایی یاک سیساتم اوقا  به این صور  تعریف می شتریشهر ب اجتماعی در یآورتاب

های اجتماعی اقتصادی اکولوژیک و اجتماعی فنی آن در مقیاس زماانی و شبکه همهشهری و 

برای حفظ یا بازگشت سریع عملکردهای مطلوب در برابر اختلال، ساازگار شادن باا -مکانی 

 ولیان رو،یم) انطباقی فعلی یا آینده را محدود کندهایی که ظرفیت تغییر و تبدیل سریع سیستم

 یهاای ماؤثر، جواماع باه پاساخیآوربرای بهبود تااب نی  همچن(71 ، ص 1101، 0و استالتز

هاا، مساکن ازجمله کنترل سرایت، دسترسی ایمن به کالاها و خدما  ضاروری و تحویال آن

، تمنیال) دارنادنیااز باودن  صرفهبهمناسب، حمایت جسمی و روحی از افراد منزوی و مقرون

اجتماعی به ظرفیت یک جامعه یا اجتماع محلی در مقابله و  یآور  در حالت کلی، تاب(1111

، تنظایم یدهبارای خودساازمان را انطباق با اختلالا  و تغییرا  اشاره دارد و توانایی جواماع

دی و همکااران، دهد )محماها و افزایش ظرفیت خود برای یادگیری انطباق و پوشش میتنش

اغلاب  ا،یابلا درها جوامع، سرعت و وسعت بهبود آن یآورتاب یهاتی(  قابل31 ، ص 0712

 جاهینت نادیفرا یآوراگر تاب جهیدرنت ؛(28 ، ص 1101، 1برتون) دارند یتوجهدرخور تفاو  

 یبارا یعنوان مناابعباه تواندیصور  م نیدر ا ،باشد کیاکولوژ و یاقتصاد ،یاجتماع طیشرا

 کیولوژیب ایبا مخاطره یتیامروزه شهرها و مراکز بزرگ جمع ،چارچوب نیسلامت باشد  در ا

نه مثل طاعون، وباا،  1101که از اواخر سال  هستند روهروب 01-کوید یبه نام پاندم یو خارج

)ساازمان بهداشات  دیاجوامع را از شارق باه غارب درنورد یشتریابولا و   ، بلکه با سرعت ب

و  یاقتصااد ،یاز تحولاا  در ابعااد اجتمااع یآن، ماوج نباالو به د (1 ، ص 1111، 7جهانی

 ،یاجتمااع ایدهیاپدباه  یپزشاک ایدهیااز پد هدیاپدنو نیاا کاهیطورکرد؛ به جادیا یفرهنگ

                                                      

1  . Meerow, Newell & Stults 

2  . Burton 

3  . World Health Organization 
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 جواماع ریپذبیآس یهاهمواره گروه است  ی تبدیل شدهنیآن شهر و شهرنش یو درپ یاقتصاد

خاانواده و  شاتیحداقل مع نیکار و تأم یالزام برا ،یبهداشت نیازمو تیدر رعا یناتوان لیدلبه

در  شاتریب سات،یکه محل سکونت ن یکوچک مسکن یفرار از فضاها یبرا یاجتماع یزنپرسه

هماه  یو اقتصااد یاجتمااع یریادرگ یبارارا  یگرید نهیزم نیقرار دارند و ا یماریمعرو ب

 و کنتارل یریشگیمشکلا  پ شیمسبب افزاکه خود  کندیفراهم م یشهر یها در فضاهاگروه

 انیاوقفاه در جر ،آن نادیبرآ نیترکه مهم (0،1111چریو شلا مرزیر) شودیم 01-کویدپاندمی 

خادما  و  د،یوقفه در تول ،یروان ،یاطفع ،یو اقتصاد یمردم، مشکلا  اجتماع یزندگ یعاد

 اسات یامعاه اماروزج یسالامت یختگیگساو ازهم دیاتهد ،یو جان یارتباطا ، خسارا  مال

جهاان باا توجاه باه  یاماروزه شاهرها نی؛ بنابرا(018 ، ص 1111، 1نیو پاپک رویوانگ، مونت)

 ،یجتماعا یآورکه تاب اندرفتهیاز درون افراد پذ یزیربرنامه کیمیکرونا و پاردا یتجربه جهان

 کرونا خواهد بود بیماری مهار  یبرا یحرکت یهاربنایاز ز یکی

 اجتماعی یآور: محلات اسکان غیررسمی و تاب91-کویدپاندمی .  2. 5

اسات کاه بایاد  ییک مسئله پیچیده چندبعد هاپاندمیها و پیامدهای پذیریارزیابی آسیب

هاای ماالی ، کساریاقتصاادی ها و خدما ، تورممسائل اجتماعی مانند اختلال در زیرساخت

باه عباار   ؛(1102 ،7پریکاو یو د ارنیپ ت،یو ید) برآمده از بحران و فقر در نظر گرفته شود

ها و خدما  و همچناین سارعت بهباودی، تنهاا بهتر، عواقب اقتصادی، اختلال در زیرساخت

 را بر ساختار جامعه تعیاین کناد پاندمیتواند تأثیر یک چند مورد از ابعاد مختلفی است که می

تنها ها و فقیرنشینان شهری نهنشینحاشیه ( 1108، 0یگنانیسپ و و نکوفیپرا، ل ن،یماسارو، گان)

هاای بلکاه چالش ،کننادساکنان ثروتمند شهری تجربه می در مقایسه بارا  مختلفیی هاچالش

های مختلاف بنابراین باید از استراتژی ؛هسته شهری ارتباط منفی دارد یآورها اغلب با تابآن

ها فقیر شهری در طول بحرانخانوارهای  ( 7 ، ص 1111، و همکاران فالبرگ) بقا استفاده کنند

شاوند، تواناایی های خارجی شادید مواجاه میبا شوک کهیپذیر هستند و هنگامبسیار آسیب

                                                      

1  . Reimers & Schleicher 

2  . Wang, Monteiro & Popkin  

3  . De Witte, Pienaar & De Cuyper 

4  . Massaro, Ganin, Perra, Linkov & Vespignani 
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، 01-کویادبا ظهور پاندمی  ( 1101، 0روئل) کمتری برای مقابله با اثرا  سلامت و مالی دارند

ت از ایان هاای مناساب محلای بارای حفاظانیاز فوری به در نظر گرفتن امکان توسعه روش

وجاود دارد  باا توجاه باه وضاعیت  ناپاذیرجمعیت در برابر بدترین اثرا  این پاندمی درمان

هاا گیرشناسی درمورد تعداد افرادی که در این سکونتگاه، اطلاعا  همهیررسمییا غ یرقانونیغ

کنند، برای متخصصان سلامت عمومی، ناهموار و دشوار است  براسااس مطالعاا  زندگی می

 جمعیت، تعاملا  مکرر و پیچیده، کمبود مراکز بهداشتی درماانی در شاهرها زیادتراکم  اخیر،

 ،7آن، تاوربر، بارک  ،یار) ساتیزطیو آلاودگی مح (1111، 1و لاو وی، ژانگ، دپیژو، سو، )

و مشاکلا  را در  شاوندمی ریگازجمله عناصری هستند که باعث تشدید اوضاع هماه( 1107

و  یلک، شاکور) کنندتوسعه ایجاد میویژه در کشورهای درحالهکاهش، پیشگیری و کنترل ب

ویکام در قارن بیسات ،کرده است طور که سازمان بهداشت جهانی اشاره  همان(1111، 0ماهر

( برای موفقیت پاسخ به شرایط اضطراری بهداشتی RCCEارتباط ریسک و مشارکت مردمی )

  ناابرابری در دسترسای باه آماوزش، (1 ، ص 1111سازمان بهداشت جهانی، ) ضروری است

منابع و کیفیت زندگی، کنترل بهداشت و شیوه زندگی بهداشتی، کااهش سارمایه اجتمااعی و 

فرسا طاقت یرهایگاجتماعی در همه یآوراهمیت تاببر های اجتماعی در توسعه جدید شبکه

هاای و شایوه یآورابهای عمومی تبنابراین سیاست ؛(1108، 1لشتامبو و موک) کنندمیتأکید 

و صادا و  بگیاردنشینان خود را در نظار اجتماعی بر حاشیه یریرپذیباید نحوه تأث یزیربرنامه

 ؛(1111، و همکااران فاالبرگ) ها و اقداما  دولت لحاظ کنادریزیها را در برنامهنیازهای آن

مشاترک و  یهاااناهخ ایاشلوغ نامناسب و ناساالم  یهاافراد در خانه خانمان،یافراد بچراکه 

 ،2ورایاو ر یملاالو، واحاد) هساتند هاایماریمعارو خطار ب در شتریچادرها ب یو حت فیکث

جلب مشارکت  قیاز طر یاجتماع یآورتاب یارتقا یحاکم بر مبنا یهاهیدر رو رییتغ  (1111

 ریناپاذاجتنااب 01-کوید یگسترده مانند پاندم یهاها و بحرانمقابله با شوک یشهروندان برا

                                                      

1  . Ruel 

2  . Zhou, Su, Pei, Zhang, Du & Luo 

3  . Reyes, Ahn, Thurber, Burke 

4  . Lak, Shakouri & Maher 

5. Tambo & Mockshell 

6. Mollalo, Vahedi & Rivera 
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اسات  مشاارکت  بحاران تیریاز مباحث مطارح در ماد یکشهروندان یمشارکت زیرا  ؛است

 بحاران تیریباه چرخاه ماد طمرباو یندهایافر یتمام در شدن مردم میدرواقع سه شهروندان

  (0781 ،یو جاروند زدخواهیاستوار ا ،یریجهانگ) است

 تحقیقهای . یافته4

  91-کویدآوری اجتماعی در برابر پاندمی در افزایش تاب یمشارکت مردمبررسی ساختاری نقش .  9. 4

هاای آوری اجتماعی ساکونتگاهبر تاب یمشارکت مردم بررسی نقش برایدر این پژوهش 

های مؤثر مشارکت مردمی در ارتقای تابترین مؤلفه، مهم01-کویدغیررسمی در برابر پاندمی 

صور  پرسشنامه در سپ  به  آوری شدجمعآوری اجتماعی، با استفاده ازمطالعه مبانی نظری 

با استفاده از  شد نفر( خواسته 01اعضای پانل خبرگان )از   شدقالب روش دلفی فازی تحلیل 

متغیرهای کلامی )خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم( نظر خاود را درماورد هرکادام از 

های کلامی از اعداد فازی مثلثی که در فازی کردن متغیر برای  در این میان کنندها اعمال مؤلفه

 شده است  شود، بهره گرفتهمشاهده می 1جدول 

های حاصل از پرسشنامه در دور اول دلفی و با توجاه باه اینکاه و یافته 1براساس جدول 

ای که در اختیار کارشناسان قرار مؤلفه 17شده است، از  در نظر گرفته 3/1آستانه تحمل مقدار 

و بهاست  آمده دست به 3/1از  بیشتر ،مؤلفه 03شده درمجموع مقدار عددی فازیشد،  گرفته

مؤلفاه مقاداری  2و اند أییاد شادهآوری اجتمااعی تهای تأثیرگذار در ارتقای تابعنوان مؤلفه

عناوان ها توسط کارشناسان باهاین مؤلفه نشدنیدأیکه نشان از ت اندهآورد به دست 3/1کمتر از 

هاا و نتاایج بررسای از پرسشنامهشده استخراج  عوامل دارندآوری اجتماعی تاب عامل مهم در

 است  شده انیب 7 ها در مرحله اول دلفی فازی در جدولداده

 
محلات  آوری اجتماعیدر ارتقای تاب یمشارکت مردمها و دیدگاه خبرگان مرتبط با نقش مؤلفه  -3 جدول

 رحله اول()نظرسنجی م شهر زنجان یررسمیاسکان غ

 ریز

 هامؤلفه
 مؤلفه اصلی

کرانه 

 زیاد

کرانه 

 وسط

کرانه 

 کم

میانگین 

 سه کرانه
 وضعیت

ما
اعت د  ما
جت

ا

 عی

 یدشدهأیت 87/1 21/1 81/1 18/1اعتماد به نهادهای اجتماعی محلی)مسجد، 
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 ریز

 هامؤلفه
 مؤلفه اصلی

کرانه 

 زیاد

کرانه 

 وسط

کرانه 

 کم

میانگین 

 سه کرانه
 وضعیت

 های محلی(شورایاری

 تأییدشده 32/1 17/1 38/1 11/1 در مدیریت شهری  یی مسئولانعملگرا

 تأییدشده 31/1 03/1 31/1 11/1 تماد به همسایگاناع

 تأییدنشده 21/1 78/1 21/1 81/1 پاسخگویی مسئولان و مدیران شهری

 تأییدشده 31/1 03/1 31/1 11/1 صداقت مسئولان و مدیران شهری

از طریق صدا  01-ی در زمینه پاندمی کویدرساناطلاع

 و سیما
 تأییدشده 38/1 11/1 81/1 17/1

 تأییدنشده 28/1 01/1 31/1 87/1 اعتماد به همشهریان

عی
ما

جت
م ا

جا
نس

ا
 

 تأییدشده 31/1 03/1 31/1 88/1 های رویداد محلیشرکت در فعالیت

 تأییدشده 31/1 11/1 31/1 83/1 ح  تعلق مکانی

 تأییدشده 31/1 08/1 37/1 11/1 ثر جامعهؤراهبری م

 تأییدشده 30/1 11/1 33/1 11/1 مردم نهاد( های اجتماعی) سازمانعضویت در سازمان

 تأییدنشده 20/1 78/1 27/1 38/1 دیگرمتعهد بودن نسبت به یک

ی اریبا  یالمللنیو ب ی محلیمردم هایجلب کمک

 نهادمردم هایسازمان
 تأییدشده 37/1 11/1 31/1 11/1

تشویق جامعه و طبقه ثروتمند برای کمک به اقشار 

 یتیحما یهاارائه بستهضعیف از طریق 
 تأییدنشده 28/1 03/1 31/1 31/1

عی
ما

جت
د ا

یون
پ

 

 تأییدشده 38/1 11/1 81/1 11/1 ایهمکاری شهروندان با بیماران زمینه

 تأییدشده 32/1 17/1 38/1 11/1 01-ارتباط مناسب خانوادگی در دوران کوید

های اقتصادی و اجتماعی افزایش تنوع در فعالیت

 شهری
 تائیدنشده 21/1 11/1 21/1 21/1

تعاونی  مانند نهادمردم یاقتصاد هاییتعاون لیتشک

 01-در برابر پاندمی کوید  های مصرف
 تأییدشده 31/1 03/1 31/1 11/1

عی
ما

جت
ل ا

عام
ت

 

ی مانند محل یدادهایتعامل شهروندان در رو

 یگردشگر یدادهایرو
 تأییدشده 31/1 11/1 31/1 83/1

 تأییدشده 30/1 08/1 37/1 83/1 بیماران خاص )کرونا(یی از زداانگ

 منظوربه یو اعتبار یها و مؤسسا  مالبانک با یزنیرا

ها و مؤسسا  برای مدیران بانکتوجه کردن  جلب

 اعطای تسهیلا 

 تأییدشده 30/1 08/1 37/1 81/1
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 ریز

 هامؤلفه
 مؤلفه اصلی

کرانه 

 زیاد

کرانه 

 وسط

کرانه 

 کم

میانگین 

 سه کرانه
 وضعیت

 تأییدشده 31/1 03/1 31/1 11/1 تمایل به ارتباط از طریق فضای مجازی 

 یدنشدهأیت 21/1 03/1 23/1 33/1 01-کویدحضور در فضای شهری در دوران 

 

شده از سوی کارشناسان از مرحله اول، دیأیمؤلفه ت 03 ،در مرحله دوم از روش دلفی فازی

در اختیاار کارشناساان  ،شروع فاز دوم روش دلفای فاازی برایای دیگر و در قالب پرسشنامه

و مقایسه آن باا نتاایج دوره اول،  گرفتهانجامهای ه پ  از تحلیلشد  در این مرحل قرار گرفته

کمتر باشد تا فرایند نظرسنجی  1/1مرحله قبل از حد آستانه  در مقایسه باباید اختلاف خبرگان 

نظر خبرگاان در دو مرحلاه کمتار از گرفته مجموع اختلافصور  هایه  با مقایسشودمتوقف 

باا توجاه باه مقادار  ،0  مطابق جادول شدبنابراین دلفی در دور دوم متوقف  ؛بوده است 1/1

اناد و آورده باه دسات 3/1از  بیشاتر، مقاداری هامؤلفه شده در مرحله دوم، همهعددی فازی

 اند خبرگان تأیید کرده
 

حلات م آوری اجتماعیخبرگان مرتبط با مشارکت مردمی در ارتقای تاب هها و دیدگامؤلفه -5جدول 

 )نظرسنجی مرحله دوم( شهر زنجان یررسمیاسکان غ
 ریز

 هامؤلفه
 مؤلفه اصلی

کرانه 

 زیاد

کرانه 

 وسط

کرانه 

 کم

میانگین سه 

 کرانه
 وضعیت

عی
ما

جت
د ا

ما
اعت

 

)مسجد،  اعتماد به نهادهای اجتماعی محلی

 های محلی(شورایاری
 تائیدشده 31/1 08/1 37/1 11/1

 تائیدشده 30/1 11/1 33/1 11/1 ت شهریدر مدیری  یی مسئولانعملگرا

 تائیدشده 31/1 03/1 31/1 11/1 اعتماد به همسایگان

 تائیدشده 31/1 03/1 31/1 11/1 صداقت مسئولان و مدیران شهری

از طریق  01-کویدی در زمینه پاندمی رساناطلاع

 صداوسیما
 تائیدشده 32/1 17/1 38/1 17/1

عی
ما

جت
م ا

جا
نس

ا
 

 تائیدشده 30/1 03/1 31/1 17/1 های رویداد محلیلیتشرکت در فعا

 تائیدشده 30/1 08/1 37/1 83/1 ح  تعلق مکانی

 تائیدشده 31/1 03/1 31/1 11/1 ثر جامعهؤراهبری م

 تائیدشده 37/1 11/1 31/1 11/1 یها)سازمانهای اجتماعیعضویت در سازمان
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 ریز

 هامؤلفه
 مؤلفه اصلی

کرانه 

 زیاد

کرانه 

 وسط

کرانه 

 کم

میانگین سه 

 کرانه
 وضعیت

 نهاد(مردم

ی سازماناریبا  یالمللنیو ب یمردم هایجلب کمک

 نهادمردم های
 تائیدشده 37/1 11/1 31/1 11/1

عی
ما

جت
د ا

یون
پ

 

 تائیدشده 37/1 11/1 31/1 17/1 ایهمکاری شهروندان با بیماران زمینه

 تائیدشده 31/1 08/1 37/1 17/1 01-کویدارتباط مناسب خانوادگی در دوران 

های نینهاد مانند تعاومردم یاقتصاد یهایتعاون لیتشک

 01-کوید یدر برابر پاندم مصرف
 تائیدشده 30/1 03/1 31/1 17/1

عی
ما

جت
ل ا

عام
ت

 

 یدادهایمانند رو یمحل یدادهایتعامل شهروندان در رو

 یگردشگر
 تائیدشده 31/1 11/1 31/1 83/1

 تائیدشده 30/1 08/1 37/1 83/1 یی از بیماران خاص )کرونا(زداانگ

 منظوربه یو اعتبار یسا  مالها و مؤسبا بانک یزنیرا

 یسسا  براؤها و مبانک رانیتوجه مد کردن جلب

 لا یتسه یاعطا

 تائیدشده 31/1 03/1 31/1 83/1

 تائیدشده 31/1 03/1 31/1 11/1 یمجاز یفضا قیبه ارتباط از طر لیتما

 

 شدهییشناساهای اثرگذاری و اثرپذیری مؤلفه هبررسی میزان اهمیت و نحو. 2. 4

 سنجش بارهای عاملی.  9. 2. 4

ساؤالا  هار  ایاآ کنایم یشده است که بررسا استفاده لیدل به این یدییتأ یعامل لیاز تحل

در تحلیل  ر یخ ایارتباط دارد  (پنهان ریمتغ)به خودش  مربوط با سازه (آشکار یرهایمتغ) ریمتغ

ه خاصی از متغیرهاا فرو اساسی این بوده است که هر عامل با زیرمجموععاملی تأییدی پیش

وسیله بار عاملی نشان هب مشاهدهقابلارتباط دارد  قدر  رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر 

هاا در ابازار آن باه ی مرباوطهایگوهمراه متغیرهای پژوهش به، 0 است  در جدول شده داده

 آورده شده است  شده،استخراج  SmartPls افزارها که از نرمپژوهش و بارهای عاملی آن
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 نتایج بارهای عاملی -1 جدول

 شاخص )گویه( متغیر
بار 

 عاملی
 شاخص )گویه( متغیر

بار 

 عاملی

اعتماد اجتماعی
 

 اعتماد به نهادهای اجتماعی محلی

 های محلی()مسجد، شورایاری
311/1 

تعامل اجتماعی
 

مانند  یمحل یدادهایتعامل شهروندان در رو

 یگردشگر یدادهایرو
333/1 

در مدیریت   یی مسئولانعملگرا

 شهری
 818/1 یی از بیماران خاص )کرونا(زداانگ 801/1

 377/1 اعتماد به همسایگان

 یو اعتبار یبا بانکها و مؤسسا  مال یزنیرا

ها و بانک رانیجلب نمودن توجه مد یبرا

 لا یتسه یاعطا یموسسا  برا

871/1 

 811/1 صداقت مسئولان و مدیران شهری

ی در زمینه پاندمی رساناطلاع 177/1 یمجاز یفضا قیبه ارتباط از طر لیتما

 از طریق صداوسیما 01-کوید
308/1 

انسجام اجتماعی
 

های رویداد شرکت در فعالیت

 محلی
878/1 

ب
تا

ی جتماعی
آور

 

وضعیت مهار  خانوارها در زمان وقوع و 

های بعد از بحران از طریق شرکت در دوره

-کویدقابله با بحران شیوع پاندمی آموزشی م

01 

311/1 

 307/1 ح  تعلق مکانی
های حفظ آرامش روحی و روانی در مهار 

 01-کویدحین و بعد از بحران شیوع 
302/1 

 301/1 ثر جامعهؤراهبری م

وضعیت دانش خانوارها در ارتباط با آموزش

های لازم درباره آمادگی در ارتباط با بحران 

 01-کویدی شیوع پاندم

313/1 

 های اجتماعیعضویت در سازمان

 نهاد(مردم یها)سازمان
881/1 

آگاهی خانوارها در ارتباط با بحران  وضعیت

 01-کویدشیوع پاندمی 
877/1 

نیو ب یمردم هایجلب کمک

 هایی سازماناریبا  یالملل

 نهادمردم

321/1 
های بهداشتی مقابله با آگاهی از پروتکل

 01-کویدلندمی شیوع پ
372/1 

پیوند اجتماعی
همکاری شهروندان با بیماران  

 ایزمینه
100/1 

 یاامداد محله یهااز وجود گروه یآگاه

 01-کویدشیوع پاندمی  مقابله با بحران یبرا
301/1 

ارتباط مناسب خانوادگی در دوران 

 01-کوید
308/1 

 نگرش و باور خانوارها در ارتباط با بحران

 01-کویداندمی شیوع پ
302/1 

 882/1جامعه برای  اجتماعی در بین اعضای اعتماد 871/1 یاقتصاد یهایتعاون لیتشک
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 شاخص )گویه( متغیر
بار 

 عاملی
 شاخص )گویه( متغیر

بار 

 عاملی

 های مصرفنهاد مانند تعاونیمردم

 01-کوید یدر برابر پاندم

 شیوع پاندمیبرابر بحران درواکنش مؤثر

 01-کوید

انسجام اجتماعی بین نهادهای اجتماعی در 

 ثر و پاسخ به بحران شیوع پاندمیؤمقابله م

 01-کوید

313/1 

 

اسات کاه  1/1از  بیشاترها مقادیر تمامی بارهای عاملی گویه ،دهدنشان می 1نتایج جدول 

آید  مقدار باار عااملی می حساب بهقبول برای محاسبه متغیرهای پنهان مدل مقیاس بسیار قابل

باید از مادل حاذف شاود  بارهاای  و احتمالاً استدهنده مقیاس ضعیف نشان 7/1تا  1/1بین 

ولی  است،ضعیفی  دارای مقیاس نسبتاً شدهمشاهدهمتغیر  ،دهدنشان می 1/1تا  7/1عاملی بین 

پذیر متغیار مشااهده ،دهدنیز نشان می 1/1از  تربزرگکند  مقادیر کفایت می تحلیلبرای ادامه 

 ست برای محاسبه متغیر پنهان ا نانیاطمقابلمقیاس 

 های آشکار رابطاهی، تمامی شاخصدییتأآمده از مدل تحلیل عاملی دستبراساس نتایج به

مؤلفاه بیاترتبههای اعتماد اجتماعی شاخصدر که طوریبه ؛دارند خودقوی بین متغیر پنهان 

یای مسائولان در مادیریت شاهری عملگرا(، 811/1) های صداقت مسئولان و مدیران شاهری

 ریامتغ( بیشترین رابطه را با متغیر پنهان دارند  در بین 377/1د به همسایگان )( و اعتما801/1)

هاای )سازمان های اجتماعیبیشترین میزان بار عاملی به عضویت در سازمان ،انسجام اجتماعی

 یمردما هایجلب کمک( و 878/1های رویداد محلی )(، شرکت در فعالیت881/1نهاد( )مردم

پیوناد هاای است  از مؤلفه یافته( اختصاص 321/1) نهادمردم هایسازمان یاریبا  یالمللنیو ب

 ایباه همکااری شاهروندان باا بیمااران زمیناه بیاترتباهتوان بیشترین رابطه می به ،اجتماعی

 ینهاد مانند تعاونی هاای مصارف در برابار پانادممردم یاقتصاد یهایتعاون لیتشک، (100/1)

اشااره کارد  از ( 308/1) 01-کویادمناسب خاانوادگی در دوران ارتباط  ( و871/1) 01-کوید

بیشترین میزان رابطه تمایل به ارتبااط از طریاق فضاای  بیترتبه ،های تعامل اجتماعیشاخص

توجاه  کاردنجلاب  منظوربه یو اعتبار یها و مؤسسا  مالنکبا با یزنیرا ،(177/1مجازی )

زدایای از بیمااران خااص ( و اناگ871/1) ا لیتسه یاعطا یها و موسسا  برابانک رانیمد
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براسااس بیشاترین  ،اجتماعی آوریهای مربوط به تاب  در بین شاخصاست( 818/1)کرونا( )

برابار  در واکنش ماؤثر یبرا جامعه یاعضا نیدر ب یاجتماع اعتمادتوان به میزان بار عاملی می

 وعیخانوارها در ارتباط با بحاران شا یهآگا تیوضع(، 882/1) 01-کوید یپاندم وعیش بحران

لاازم دربااره  یهاادانش خانوارها در ارتباط با آماوزش تیوضع( و 877/1) 01-کوید یپاندم

 ( اشاره کرد  313/1) 01-کوید یپاندم وعیدر ارتباط با بحران ش یآمادگ

 ضرایب مسیر و معناداری آن .2. 2. 4

و شد  و جهت این رابطه باین دو متغیار  ی خطیکننده وجود رابطه علّضریب مسیر بیان

های همان ضریب رگرسیون در حالات اساتاندارد اسات کاه در مادل ،پنهان است  درحقیقت

+ اسات کاه ضارایب 0تاا  -0عددی بین  ؛شودتر رگرسیون ساده و چندگانه مشاهده میساده

معکاوس باین دهنده رواباط دهنده روابط مستقیم و ضرایب مسیر منفی نشانمسیر مثبت نشان

ی دهنده نبود رابطاه علّاو اگر برابر با صفر شوند، نشان استمتغیرهای پنهان مستقل و وابسته 

کاه باا  اساتدهنده قدر  رابطه بزرگی نشان ازنظرخطی بین دو متغیر پنهان است  این مقدار 

ظاور به همین من ؛شودبرقرار شدن روابط غیرمستقیم از میزان بزرگی یک ضریب بتا کاسته می

برخی از محققان بر ضرور  اثرا  کلی که ترکیبی از اثر مستقیم )ضریب مسیر یا بتا( و غیار 

افازار متنااظر باا آن از نرم t  ضرایب مسیر اثرا  مساتقیم و مقادار دارند دیتأک ،مستقیم است

Smart-PLS است  شده دادهنشان  7و  1 هایو شکل 1 است در جدول شده استخراج 



 ای                                         شمارۀ سی و هفتممجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       012

 

 
 PLS لیوتحلهیتجزایج نت -2شکل 

 

 نمودارT اماره لیوتحلهیتجزنتایج  -3شکل 
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ااگر در سطح معن ،دهدرا در پژوهش حاضر نشان می Tکه میزان آماره  7 با توجه به شکل

دار باودن ضاریب مسایر امعنا دهندهنشاان ،باشاد تربزرگ 12/0از مقدار بحرانی  11/1داری 

در تمامی متغیرهای مستقل پاژوهش  Tآماره  ،آمدهدستبه با توجه به نتایجاست  آمده دستبه

 اسات؛ رهاایمتغمسیر در تمامی  بیضرادهنده معنادار بودن و نشان استاز حد بحرانی  یشترب

ی تعامال رهاایمتغدر  بیاترتباهداری ضرایب مسیر او معن Tکه بیشترین میزان آماره ایگونههب

، 701/7، 117/2رایب ضااعی و پیوناد اجتمااعی باا اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتما

   ( 2 )جدولاست  118/1و  111/7
 

 آوری اجتماعیبرآورد اثرات مستقیم نقش مشارکت مردمی بر تاب -6 جدول
 اثر مستقیم مسیر مستقیم

 54/5ید در سطح أیت/رد T-value P-value ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر مستقل

 اعتماد اجتماعی

ری آوتاب

 اجتماعی

 تأیید  111/1 701/7 770/1

 تأیید  111/1 111/7 131/1 انسجام اجتماعی

 تأیید  111/1 118/1 011/1 پیوند اجتماعی

 تأیید  111/1 117/2 128/1 تعامل اجتماعی

 

درصاد ضارایب  11داری ااست، در ساطح معنا 12/0از  تربزرگ T با توجه به اینکه آماره

 هامؤلفاهشاود و رواباط میاان یاد مایأیشده در مدل ساختاری پژوهش تمسیر و روابط فرو

، متغیرهای مستقل پژوهش حاضر اعتماد اجتماعی، انساجام 0معنادار است  با توجه به جدول 

و  111/1، 111/7، 701/7ترتیاب باا ضارایب ، باهاجتماعی، پیوند اجتماعی و تعامل اجتماعی

ثیر أ( تااجتمااعی  آوریر متغیر مستقل پژوهش )تابب  > p 11/1 داریدر سطح معنی 117/2

بیشاترین تاأثیر باا ضاریب  ،شدهیبررسهای مثبت و معناداری داشته است که در بین شاخص

متغیرهای اعتماد اجتمااعی  بیترتبه آن از پ و است مربوط به متغیر تعامل اجتماعی  128/1

هاای آوری اجتمااعی ساکونتگاهتااببناابراین در افازایش  ؛دناو انسجام اجتمااعی قارار دار

تعامال هاایی همچاون تعامل اجتماعی باا گویاه ،01-غیررسمی در بحران شیوع پاندمی کوید

خااص  ماارانیاز ب یایزدااناگی، گردشگر یدادهایمانند رو یمحل یدادهایشهروندان در رو
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 رانیه مادتوجاکاردن جلاب  منظورباه یو اعتبار یها و مؤسسا  مالبا بانک یزنیرا، )کرونا(

اثرگذاری  ،یمجاز یفضا قیبه ارتباط از طر لیتما، لا یتسه یاعطا یسسا  براؤها و مبانک

تاوان درصد می 11درصد و سطح اطمینان  1داشته است  همچنین با توجه به سطح معناداری 

   ( 3)جدول  قیق ارتباط معنادار وجود داردحبین متغیر مستقل و وابسته ت ،نتیجه گرفت
 

 R)2(مقادیر ضریب تعیین  -7جدول 
 ثیر أضریب ت فرضیه 

 817/1 آوری اجتماعینقش مشارکت مردمی در ارتقای تاب

 

آوری اجتمااعی در برابار ثیر متغیر نقش مشارکت مردمای بار متغیار تاابأنتیجه ضریب ت

آوری تغییرا  متغیر وابساته )تااباز درصد  81 یعنی به دست آمد؛ 817/1، 01-کویدپاندمی 

متغیر مستقل )اعتماد اجتماعی، انساجام اجتمااعی، پیوناد اجتمااعی و  چهارتماعی( توسط اج

هر چهار متغیر مستقل پژوهش از طریاق  ؛ به این معنا کهشودتعامل اجتماعی( توضیح داده می

از درصاد  31اناد بایش از توانسته زمانهمطور به ،برای هرکدام شدهفیتعر معیار و گویه 03

نیاز  مانادهیباقدرصد  01آوری اجتماعی تأثیرگذار باشند  و بر تاب کنندته را تبیین متغیر وابس

گذارناد و آوری اجتماعی اثر مایصور  غیرمستقیم بر تاببرگرفته از سایر عوامل است که به

 دهند تأثیر قرار میمتغیر وابسته تحقیق را تحت

 . برازش نیکویی مدل3. 2. 4

اسات   شاده شنهادیپا  جزئی، شاخصی به نام نیکویی برازش سازی حداقل مربعدر مدل

عنوان معیااری دهاد و باهقارار می مادنظرگیری و ساختاری را این شاخص هر دو مدل اندازه

رود  بارای محاسابه میاانگین یاا متوساط مقاادیر برای سنجش عملکرد کلی مدل به کاار مای

 استفادههای کیفی مدل سمت شاخصدر ق PLSاشتراکی متغیرهای مدل، از خروجی الگوریتم 

از  یکی ماندهباقیمربعا   نیانگیم شهیشاخص راست   شدهارائه  8و نتایج آن در جدول  شده

 ییکاوین ،باشاد تارکیابه صافر نزد اریمع نیکه هرچه مقدار ا استبرازش مدل  یهاشاخص

  مقادار است ترکیشاخص در پژوهش حاضر به صفر نزد نیا زانیم  است یشتربرازش مدل ب

باشاد کاه در  11/1کمتار از  دیبا یو فاصله هندس یدسیاقل صلهشاخص مربع فا یهاشاخص
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از  شیبا دیبا زانیم نیا اسکوئریدر شاخص کااست   11/1مقدار کمتر از  نیپژوهش حاضر ا

شااخص بارازش هنجارشاده کاه  اسات  713/81مقادار  نیباشد که در پژوهش حاضر ا 11

مدل  یقبول و نشانه برازندگقابل 1/1یشتر از ر بیمقاد یبرا ،شودیم دهیمشاخص بنتلر بونت نا

 مادنظرهاای شااخص   با توجه به نتایج،مقدار است نیاز ا شتریدر پژوهش حاضر بکه است 

تماامی  نظار ازد و ناید در وضعیت مطلوبی قرار دارأیتبرای بررسی برازش مدل و مقادیر قابل

میازان همخاوانی  دهندهنشاانکه  شودید میأیبرازش مدل ت نیکویی ،شدهیبررسهای شاخص

 های تجربی با مدل مفهومی و نظری تحقیق است مناسب بین داده
 

 نیکویی برازش مدل -8جدول 

 نوع شاخص
مدل 

 استاندارد

مدل 

 تخمینی
 نتیجه یدأیتمقدار قابل

 استانداردشدهی میانگین ریشه

 ماندهمجذور باقی
SRMR 072/1 072/1  ید نیکویی أیت نزدیک به صفر 

 نیکویی ید أیت 11/1کمتر از  d_ULS 101/1 101/1 مربع فاصله اقلیدسی

 نیکویی ید أیت 11/1کمتر از  d_G 102/1 102/1 فاصله هندسی

 نیکویی ید أیت 11از  تربیش Chi-Square 713/81 713/81 کای اسکوئر

 نیکویی ید أیت 1/1از تر شبی NFI 117/1 117/1 شاخص برازش هنجار شده
 

 گیرینتیجه. 6

کاه  یدر جاوامع یو گااه انساان یعایطب بحرانکه  شودمشاهده میدر قرن حاضر، آشکارا 

 رو؛ ازایانشودیم لیتبد میعظ عیها و بعضا فجابه بحران ها را ندارند،مقابله با آثار آن یآمادگ

کاه از را  ییهاابیآسا تااباود  یحلاراه دنبال ارائهها بهبحران نیاو مدیریت  کنترل یبرا دیبا

 تاوانیم باه حاداقل رسااند  ایا کارد و مدیریت کنترل ،رودیها انتظار مبحران نیاز ا کیهر

 یررسمیو غ یرسم یاجتماع یهامردم در گروه ییتوانا ،یمل ینگاه را در یاجتماع یآورتاب

و  یو جمع یفاده از منابع فردبا است یو زمان بازساز یاضطرار طیدر مواجهه با بحران در شرا

در  میپاارادا رییادهناده تغنشاان یاجتماع یآورآن دانست  تاب یهاگذاشتن آموزه اشتراک به

تاازه در  یدگاهیبه د ازیآن، ن جهیو در نت گریبرابر مشکلا  خود، درک افراد د در مردم تی هن
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 نیادر ا  دارد یدگو خاانوا یو سطوح مختلاف فارد است مشکلا  مداخلا  در برابر نییتع

باا مداخلاه کنشاگران  عیاست که مقابله با مخاطرا  فجاا نیا یاصل دهیجانبه، اچارچوب سه

 ،ی، بخش خصوصااز خانوارها، تا محلا  و دولت ؛شودیم سریدر جامعه م یمختلف اجتماع

نشگران   کرهیو غ حمراهلال ن،یریخ ،هادنمغیردولتی و مرد یهاسازمان ،یمدن دانشگاه، جامعه

کاه شاامل  دهنادیما لیتشاک افتاهیساازمانریغ ای افتهیسازمان یردولتیرا افراد غ یجامعه مدن

 رونیازا ؛شودیم یو اجتماعا  محل یمذهب یهانهاد، افراد داوطلب، سازمانمردم یهاسازمان

در  یمادن عاهو جام یردولتایغ هاایساازمان گااهیو جا تیدر پژوهش حاضر با توجه به اهم

 طیالازام در شارا نتاریعناوان مهامبه ی از رهگذر مشارکت مردمیآوری اجتماعتاب شیافزا

یمااریدر برابار ب یآوری اجتمااعدر تاب یردولتیغ هاینقش سازمان یبه بررس ،وجودآمدهبه

و  یاز مطالعا  کتابخاناه و اساناد یریگاست  با بهرهشده ( پرداخته 01-کوید) رداریواگ های

 ریادر چهاار متغ یآوری اجتماعتأثیرگذار بر تاب هایمؤلفه یدلف یامرحلهدو کیتکن نیهمچن

شاده  یبندمیتقسای اجتمااع تعاملی، اجتماع وندیپی، اجتماع انسجامی، مستقل اعتماد اجتماع

 یآوری اجتمااعدرمجموع دو مرحله و مؤلفه تأثیرگذار بر تااب یدلف کیتکن یاست و خروج

 نیبا یقاو آشاکار رابطاه هایشاخص یتمام ،یدییتأ یعامل لیمدل تحل جی  براساس نتااست

هاای مؤلفاه بیاترتباههاای اعتمااد اجتمااعی شاخص در کهیطوربه ؛دارند پنهان خود ریمتغ

ی و اعتمااد باه شاهر تیریمسائولان در ماد یایعملگراصداقت مسئولان و مادیران شاهری، 

بیشاترین  ،انساجام اجتمااعی ریامتغین بیشترین رابطه را با متغیر پنهان دارند  در ب ،همسایگان

نهااد(، شارکت در هاای ماردم)ساازمان های اجتماعیمیزان بار عاملی به عضویت در سازمان

 یهااساازمان یاریابا  یالمللنیو ب یمحل یمردم یهاجلب کمکهای رویداد محلی و فعالیت

تاوان بیشترین رابطه می بیترت به ،پیوند اجتماعیهای است  از مؤلفه یافتهاختصاص  نهادمردم

در برابار نهااد مردم یاقتصااد هااییتعااون لیتشکای، به همکاری شهروندان با بیماران زمینه

اشاره کرد  از میاان شااخص 01-کویدارتباط مناسب خانوادگی در دوران  و 01-کویدپاندمی 

 ،ریق فضاای مجاازیبیشترین میزان رابطه تمایل به ارتباط از ط بیترتبه ،های تعامل اجتماعی

هاا و بانک رانیتوجاه ماد کاردنجلب  منظوربه یو اعتبار یها و مؤسسا  مالبا بانک یزنیرا

  در بین شااخصاستزدایی از بیماران خاص )کرونا( و انگ لا یتسه یاعطا یسسا  براؤم
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 نیدر ب یاجتماع اعتمادتوان به براساس بیشترین میزان بار عاملی می ،آوریهای مربوط به تاب

 یآگااه تیوضاع، 01-کویاد یپانادم وعیشا برابر بحران در واکنش مؤثر یبرا جامعه یاعضا

دانش خانوارها در ارتبااط باا  تیوضعو  01-کوید یپاندم وعیخانوارها در ارتباط با بحران ش

 جاهینت  اشاره کارد 01-کوید یپاندم وعیدر ارتباط با بحران ش یلازم درباره آمادگ یهاآموزش

کروناا  یماریدر برابر ب یآوری اجتماعتاب ریر متغبنقش مشارکت مردمی  ریمتغ نییتع بیضر

 ریامتغ چهارآوری( توسط وابسته )تاب ریمتغ را ییتغ از درصد 81 ؛ یعنیآمد دست به 817/1

یداده م حی( توضیماعو تعامل اجت یاجتماع وندیپ ،یانسجام اجتماع ،یمستقل )اعتماد اجتماع

 شادهفیتعر هیاو گو اریامع 03 قیمستقل پژوهش از طر ریکه هر چهار متغبه این معنی  ؛ودش

و بار کنناد  نییوابسته را تب ریمتغاز درصد  31از  شبی اندزمان توانستهطور همبه ،هرکدام یبرا

صور  است که به یعوامل ریبرگرفته از سا زین ماندهیدرصد باق 01آوری تأثیرگذار باشند  تاب

 دهند  تأثیر قرار میرا تحت قیوابسته تحق ریو متغ گذارندیآوری اثر مبر تاب میرمستقیغ

 کتابنامه

 زانیم ی(  بررس0781ف  ) ی،جاروند ، س ع ، ونیآ  ی ، ،زدخواهیاستوار ا  ،ک ی،ریجهانگ  0

 یعلم فصلنامه  نیمسئول یهادگاهیدر استان خوزستان: د یعیطب یایمشارکت مردم در مقابله با بلا
  11-00 ،(0)1 ،امداد و نجا  یپژوهش

نقش مشارکت جامعه و  ( 0711  )س ی ،دانش  ، وم ی،راع  ،ک ی،هوشمند  ،ع ی،داوران یگیرضاب  1

، (7)0 ،نشریه ارتقای بهداشت نظامی  رانیدر ا 01-دیو کنترل کو یریشگیداوطلب در پ یهاگروه
000-000  

آوری تبیین مفهومی تاب(، 0711)  س، شایان ، و هیزکار، اپر  ،عسگری، ع  ،رضایی، م  ،رفیعیان، م  7

 فضا آمایش و ریزیبرنامه  (CBDM) محوراجتماع و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح

  00-01(، 0)01، (انسانی علوم مدرس)
 آوری اجتماعی شهریارزیابی میزان تاب(  0713  )م، ایستگلدی ، و ع، زادهمیابراه  ،م ،روستا  0

  00-0(، 71)1، ریزی شهرینشریه پژوهش و برنامه(  شهر زاهدان :شناسیمورد)
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